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โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานส่ิงแวดลอมและเหตุรําคาญ ในชุมชนรอบบริษัทสมบูรณกรุปจํากัด(มหาชน) 

 คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม   
ปงบประมาณ  2553 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการขยายตัวของชุมชน การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความเจริญในพ้ืนท่ีตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆตามมา เชน มลพิษทางเสียงจากการคมนาคมบนถนนบางนา-ตราด จาก
เครื่องบินท่ีข้ึน-ลงของสนามบินสุวรรณภูมิ ฝุนและควันจากการคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม และ
กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ําเสียหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชนชนท่ีอยูใกลเคียงกับแหลงกําเนิดมลพิษเหลานี้ 
 กลุมบริษัทสมบูรณกรุปเปนผูผลิตผลิตชิ้นสวนรถยนต ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด กม.16 
ตรงขามทางแยกเขาสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีชุมชน หมูบานจัดสรร สนามกลอลฟ และพ้ืนท่ี
การเกษตรอยูรอบโรงงาน จากขอมูลท่ีผานมาบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด(มหาชน)เคยถูกรองเรียนเรื่อง
เหตุรําคาญจากชุมชนโดยรอบ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงขอมูลปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมถึง
แหลงกําเนิดของเหตุรําคาญของชุมชนโดยรอบบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด(มหาชน)เพ่ือเปนขอมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมท้ังในและนอกโรงงานสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงขอมูลปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมถึงแหลงกําเนิดของเหตุรําคาญของชุมชน
โดยรอบบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 

2.2 เพ่ือสํารวจทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2  และชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ
ตอปญหาสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ 

 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 
  มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2553 
 
4. เปาหมาย 
 4.1 ประชาชนในหมูบานกรีนวัลเลย และ ชุมชนผูใหญสุชาติ หมูท่ี 2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ   
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประสานงานกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน อสม. และผูใหญบานในพ้ืนท่ีท่ี
จะเขาดําเนินการสํารวจ 
 5.2 ดําเนินการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  เก็บขอมูลปญหาสิ่งแวดลอมและทัศนคติของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.3 สรุปผลการศึกษา พรอมจัดทํารูปเลมรายงาน  
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6. ขอบเขตในการดําเนินการ 
6.1 พ้ืนท่ีศึกษาไดแก ชุมชนโดยรอบบริษัทสมบูรณกรุป เฉพาะดานทิศใตของถนนบางนา-

ตราด หมูท่ี 2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดแกหมูบานกรีนวัลเลย และชุมชน ท่ีอยูใน
ความดูแลของผูใหญ.สุชาติ 

6.2 กลุมตัวอยางของการศึกษาจะใชวิธีสุมตัวอยางจากจํานวนหลังคาเรือนของชุมชนท่ี
ตองการสํารวจ โดยจํานวนหลังคาเรือนท่ีจะสํารวจอาศัยสูตรของ Taro Yamane เพ่ือกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

จากขอมูลจํานวนหลังคาเรือนของหมูท่ี 2 ของ ต.บางโฉลง เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 มี 
จํานวนท้ังสิ้น 357 หลังคาเรือน (ขอมูลจากเว็ปไซดอบต.บางโฉลง http://bangchalong.go.th/  
about.php?id_leftdetail=3) เม่ือคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมัน 95 
เปอรเซ็นตจะไดกลุมตัวอยางจํานวนของครัวเรือนท่ีตองสํารวจท้ังสิ้น 100 หลังคาเรือน 

6.3 แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 เปนแบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได จํานวนคนในครัวเรือน และชุมชนท่ีอยูอาศัย 
สวนท่ี 2 เปนแบบสํารวจทัศนคติตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และผลกระทบ 
สวนท่ี 3 เปนแบบสํารวจทัศนติตอเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และประเภทของ

แหลงกําเนิด 
6.4 จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา  

 
7. งบประมาณ 
 ไดรับจัดสรรจาก บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 25,000 บาท 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ทราบขอมูลของปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรอบบริษัทสมบูรณกรุปจํากัด 
(มหาชน) 
 8.2 ทราบถึงประเภทของเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรอบบริษัทสมบูรณกรุปจํากัด 
(มหาชน) 
 8.3 ทราบลักษณะการกระจายตัวของปญหา 
 8.4 เปนแนวทางในการเขาถึงชุมชนในอนาคต 
 
9. หัวหนาโครงการ  

อาจารยปางกเพ็ญ  เหลืองเอกทิน  
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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10.แผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินโครงการสํารวจความเห็นดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญในชุมชน  
โดยรอบบริษัทสมบูรณกรุป มีดังนี้ 
 

กิจกรรม ปพ.ศ.2553 / เดือน 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. รวบรวมขอมูลเบื้องตน      
2. สํารวจพ้ืนท่ีในโรงงาน      
3. จัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาและ  
   แบบสอบถาม 

     

4. เตรียมผูสํารวจ      
5. ดําเนินการสํารวจ/เก็บขอมูล      
6. วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน      
7.  สงรูปเลมรายงาน      
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ผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
,3,6 และหมูท่ี 12  ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 101 หลังคาเรือน  
โดยมีจํานวนหลังคาเรือนในหมูท่ี 2 คิดเปนรอยละมากท่ีสุด 89.1   
1) ขอมูลท่ัวไป 

ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.3 
มีสถานะสวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ  38.6 โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 35-44 
ป คิดเปนรอยละ 44.6 อายุเฉลี่ย 38.5 ป อายุมากท่ีสุด 74 ป และนอยท่ีสุด 15 ป  และมีสถานภาพ
สมรสแลวถึงรอยละ 64.4   
 ขอมูลดานการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเปน 
รอยละ 39.6 และประกอบอาชีพรับจางเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.3 จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวอยูระหวาง 1-3 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และในครอบครัวสวนใหญไมมีเด็กอายุ ต่ํากวา  
5 ป คิดเปนรอยละ 76.2  และรองลงมา มี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 17.8  และสวนใหญไมมี
หญิงตั้งครรภและผูสูงอายุ (อายุ 55 ปข้ึนไป)  คิดเปนรอยละ96.0 และ 88.1 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
 
 
ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของประชากร (n=101) 
 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
 หมู    
 - หมู 2 90 89.1 
 - หมู 3 1 1.0 
 - หมู 6 1 1.0 
 - หมู 12 9 8.9 
 เพศ    
 - ชาย 34 33.7 
 - หญิง 67 66.3 
 สถานะผูตอบ   
 - หัวหนาครอบครัว 39 38.6 

 - สมาชิกในครอบครัว 38 37.6 
 - ผูอาศัย 23 22.8 
 - อ่ืนๆ 

 
1 1.0 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของประชากร (n=101) (ตอ) 
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 กลุมอายุ   
 - ต่ํากวา 25 ป 14 13.9 
 - 25-34 ป 23 22.8 
 - 35-44 ป 45 44.6 
 - 45-54 ป 14 13.9 
 - 55 ปข้ึนไป 5 5.0 
 Max = 74,  Min = 15,  Mean = 38.5,  SD. = 11.19  
 สถานภาพ   
 - โสด 30 29.7 
 - สมรส 65 64.4 
 - หยา/หมาย 6 5.9 
 การศึกษา   
 - ไมไดเรียน 7 6.9 
 - ประถมศึกษา 40 39.6 
 - มัธยมศึกษาตอนตน 28 27.7 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 17.8 
 - ปริญญาตร ี 7 6.9 
 - สูงกวาปริญญาตรี 1 1.0 
 อาชีพ   
 - ไมไดทํางาน 11 10.9 
 - เกษตรกร 1 1.0 
 - อาชีพสวนตัว 9 8.9 
 - รับจาง 66 65.3 
 - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 3.0 
 - อ่ืนๆ 11 10.9 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
 - 1-3 คน 67 66.3 
 - 4-6  คน 29 28.7 
 - 6 คนข้ึนไป 

 
 
 

5 5.0 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของประชากร (n=101) (ตอ) 
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป   
 - ไมมี 77 76.2 
 - 1  คน 18 17.8 
 - 2  คน 4 4.0 
 - 3  คน 2 2.0 
 จํานวนหญิงตั้งครรภ   
 - ไมมี 97 96.0 
 - 1 คน 4 4.0 
 จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 55 ปข้ึนไป)   
 - ไมมี 89 88.1 
 - 1  คน 9 8.9 
 - 2  คน 3 3.0 

 
(2) ระยะเวลา จํานวนวันและช่ัวโมงท่ีอาศัยอยูในชุมชน 
 สําหรับระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางอาศัยอยูในชุมชนนี้  มีระเวลาอยูระหวาง 6-10 ป คิดเปน
รอยละ 37.6 รองลงมา คือ ตั้งแต 11ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 32.7  และมีผูท่ีอยูนานท่ีสุดถึง 63 ป   
ซ่ึงในแตละสัปดาหกลุมตัวอยางไดอาศัยอยูในบานตลอดท้ังสัปดาหเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 62.4 ซ่ึง
คิดเปนชั่วโมงในแตละวัน สวนใหญนอยกวา 12 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ  62.4  ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของระยะเวลา จํานวนวันและชั่วโมงท่ีอาศัยอยูในชุมชน (n=101) 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
 ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนนี้   
 - 1 เดือน-5 ป 30 29.7 
 - 6-10 ป 38 37.6 
 - 11 ปข้ึนไป 33 32.7 
 จํานวนวันท่ีอาศัยอยูใน 1 สัปดาห   
 - 1  - 2 วัน 19 18.8 
 - 3 -  4 วัน 6 5.9 
 - 5 -  6 วัน 13 12.9 
 - 7  วัน 63 62.4 

 
 
 
 
 



7 

 

ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของระยะเวลา จํานวนวันและชั่วโมงท่ีอาศัยอยูในชุมชน (n=101)  
     (ตอ) 

 
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 จํานวนชม.ท่ีอาศัยอยูใน 1 วัน   
 - นอยกวา 12 ชม. 63 62.4 
 - 12 ชม.ข้ึนไป 38 37.6 

 
(3) ประวัติการเจ็บปวย 
 ดานประวัติการเจ็บปวยพบวา กลุมตัวอยางมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเก่ียวกับภูมิแพมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ โรคเครียดและโรคทางเดินหายใจ คิดเปนรอยละ 34.7, 28.7 และ 14.9 ตามลําดับ 
สวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 63.4 แตมีการดื่ม
สุรา คิดเปนรอยละ 53.5 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของประวัติการเจ็บปวย (n=101) 
 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
 ประวัติการเจ็บปวย   
 - โรคภูมิแพ (ไมมีประวัติ 66 คน) 35 34.7 
 - โรคทางเดินหายใจ (ไมมีประวัติ 86 คน) 15 14.9 
 - โรคผิวหนัง (ไมมีประวัติ 89 คน) 12 11.9 
 - โรคหัวใจ (ไมมีประวัติ 98 คน) 3 3.0 
 - โรคเครียด (ไมมีประวัติ 72 คน) 29 28.7 
 พฤติกรรมการสูบบุหรี่   
 - สูบ 37 36.6 
 - ไมสูบ 64 63.4 
 พฤติกรรมการดื่มสุรา   
 - ดื่ม 54 53.5 
 - ไมดื่ม 47 46.5 
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(4) ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและเหตุรําคาญ 
ผลการศึกษาเหตุรําคาญบริเวณท่ีพักอาศัยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 42.6 ไดรับผลกระทบ

จากเหตุรําคาญดานสิ่งแวดลอม และประเภทของเหตุรําคาญท่ีพบวามีมากสุดคือ น้ําเสีย รองลงมาคือ 
ฝุน กลิ่น และเสียงดัง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 94.1, 80.2, 75.2 และ 43.6 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของเหตุรําคาญบริเวณท่ีพักอาศัย (n=101) 
 

หัวขอ จํานวน (คน) รอยละ 

เหตุรําคาญดานส่ิงแวดลอม   
-  มี 43 42.6 
-  ไมมี 58 57.4 

ประเภทของเหตุรําคาญบริเวณท่ีพักอาศัย   
-  น้ําเสีย 95 94.1 
-  เสียงดัง 44 43.6 
-  ฝุน 81 80.2 
-  กลิ่น 76 75.2 

 เม่ือทําการจําแนกประเภทของเหตุรําคาญตามแหลงกําเนิดและผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพ 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ ดังตารางท่ี 5 
 1. เหตุรําคาญดานน้ําเสีย พบวา รอยละ  28.7 มีแหลงกําเนิดจากโรงงาน รองลงมาคือ 
แหลงกําเนิดจากครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.8 โดยท้ังสองแหลงมีขนาดปญหาอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ กอใหเกิดความรําคาญ/ความเครียดถึงรอยละ 25.7   
 2. เหตุรําคาญดานเสียงดัง พบวา รอยละ  67.3 มีแหลงกําเนิดจากการคมนาคม โดยขนาด
ปญหาอยูในระดับมาก รองลงมาคือ แหลงกําเนิดจากโรงงานและครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.7 และ 
22.8 ตามลําดับ ซ่ึงขนาดปญหาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสงผลกระทบตอการไดยิน/การพูดคุยถึงรอย
ละ 59.4 รองลงมาคือ การพักผอน/การนอน คิดเปนรอยละ 55.4 

 3. เหตุรําคาญดานฝุน พบวา รอยละ  27.3 มีแหลงกําเนิดจากคมนาคม รองลงมาคือ 
แหลงกําเนิดจากโรงงาน คิดเปนรอยละ 25.3 โดยท้ังสองแหลงมีขนาดปญหาอยูในระดับมาก  
ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจและความเครียด คิดเปนรอยละ 22.4 และ 17.3 ตามลําดับ 

4. เหตุรําคาญดานกลิ่น พบวา รอยละ  34.7 มีแหลงกําเนิดจากโรงงาน โดยขนาดปญหาอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ แหลงกําเนิดจากน้ําเนา/ขยะ/สิ่งปฏิกูล คิดเปนรอยละ 26.7 มีขนาดปญหา
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจและความเครียด คิดเปนรอยละ 29.7 
และ 25.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทของเหตุรําคาญบริเวณท่ีพักอาศัย (n=101) 
 

แหลงกําเนิด ไมมี มี 
ระดับความคิดเห็น 
(ขนาดของปญหา) 

มาก ปานกลาง นอย 
1. เหตุรําคาญดานน้ําเสีย      
  1.1 แหลงกําเนิด      
   - จากครัวเรือน 77 (76.2) 24 

(23.8) 3 (12.5) 14 (58.3) 7 (29.2) 
   - จากโรงงาน 72 (71.3) 29 

(28.7) 8 (27.6) 16 (55.2) 5 (17.2) 
   - จากแหลงธรรมชาติ 85 (84.2) 16 

(15.8) 3 (18.8) 9 (56.3) 4 (25.0) 
  1.2 ผลกระทบของน้ําเสียท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 

     

   - โรคผิวหนัง 92 (91.1) 9 (8.9) 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0) 
   - โรคระบบทางเดินหายใจ                             86 (85.1) 15 

(14.9) 4 (26.7) 9 (60.0) 2 (13.3) 
   - เวียนศีรษะ/คลื่นไส               (ไมตอบ 

1 คน) 
81 (80.2) 19 

(19.8) 5 (26.3) 12 (63.2) 2 (10.5) 
  -  ความรําคาญ/ความเครียด     (ไมตอบ 1 

คน) 
75 (74.3) 25 

(25.7) 
11 

(44.0) 12 (48.0) 2 (8.0) 
2. เหตุรําคาญดานเสียงดัง      
  2.1 แหลงกําเนิด      

   - จากครัวเรือน 78 (77.2) 23 
(22.8) 4 (17.4) 13 (56.5) 6 (26.1) 

   - จากโรงงาน 73 (72.3) 28 
(27.7) 6 (21.4) 19 (67.9) 3 (10.7) 

   - จากการคมนาคม 33 (32.7) 68 
(67.3) 

38 
(55.9) 26 (38.2) 4 (5.9) 

   - จากแหลงบันเทิง 82 (81.2) 19 
(18.8) 2 (10.5) 10 (52.6) 7 (36.8) 

   - จากแหลงธรรมชาติ 87 (86.1) 14 
(13.9) 2 (14.3) 7 (50.0) 5 (35.7) 
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2.2 ผลกระทบของเสียงท่ีมีผลตอสุขภาพ      
   - การไดยิน/การพูดคุย 41(40.6) 60 

(59.4) 
24 

(40.0) 30 (50.0) 6 (10.0) 
   - การพักผอน/การนอน 45 (44.6) 56 

(55.4) 
31 

(55.4) 20 (35.7) 5 (8.9) 
  -  การทํางานของหัวใจ/การไหลเวียน

โลหิต 
72 (71.3) 29 

(28.7) 9 (31.0) 8 (27.6) 
12 

(41.4) 
   - ความเครียด                      (ไม

ตอบ 1 คน) 
57 (56.4) 43 

(43.6) 
15 

(34.9) 17 (39.5) 
11 

(25.6) 
3. เหตุรําคาญดานฝุน      
  3.1 แหลงกําเนิด      

   - จากครัวเรือน                    (ไมตอบ 
1 คน) 

79 (79.8) 20 
(20.2) 7 (35.0) 9 (45.0) 4 (20.0) 

   - จากโรงงาน                      (ไมตอบ 
1 คน) 

74 (74.7) 25 
(25.3) 

11 
(44.0) 9 (36.0) 5 (20.0) 

   - จากคมนาคม                    (ไมตอบ 
1 คน) 

72 (72.7) 27 
(27.3) 

15 
(55.6) 12 (44.4) 0 (0.0) 

  -   จากแหลงธรรมชาติ        (ไมตอบ 1 
คน) 

84 (84.8) 15 
(15.2) 6 (40.0) 5 (33.3) 4 (26.7) 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทของเหตุรําคาญบริเวณท่ีพักอาศัย (n=101) (ตอ) 
 

แหลงกําเนิด ไมมี มี 
ระดับความคิดเห็น 
(ขนาดของปญหา) 

มาก ปานกลาง นอย 
  3.2 ผลกระทบของฝุนท่ีมีผลตอสุขภาพ      

   - ผิวหนัง                               (ไม
ตอบ 3 คน) 

84 
(86.6) 

13 
(13.4) 4 (30.8) 5 (38.5) 

4 
(30.8) 

   - ระบบทางเดินหายใจ          (ไมตอบ 2 
คน) 

76 
(77.6) 

22 
(22.4) 

11 
(50.0) 9 (40.9) 2 (9.1) 

   - เวียนศีรษะ/คลื่นไส           (ไมตอบ 2 
คน) 

85 
(86.7) 

13 
(13.3) 4 (30.8) 7 (53.8) 

2 
(15.4) 

   - ความเครียด                       (ไม
ตอบ 2 คน) 

81 
(82.7) 

17 
(17.3) 3 (17.6) 7 (41.2) 

7 
(41.2) 

4. เหตุรําคาญดานกล่ิน      
  4.1 แหลงกําเนิด       

   - จากครัวเรือน                     (ไมตอบ 
1 คน) 

80 
(79.2) 

20 
(20.8) 6 (30.0) 8 (40.0) 

6 
(30.0) 

   - จากโรงงาน                       (ไมตอบ 
2 คน) 

66 
(65.3) 

33 
(34.7) 

17 
(51.5) 12 (36.4) 

4 
(12.1) 

   - จากคมนาคม                     (ไมตอบ 
1 คน) 

84 
(83.2) 

16 
(16.8) 9 (56.3) 4 (25.0) 

3 
(18.8) 

   -  จากการเกษตร                  (ไมตอบ 
1 คน) 

86 
(85.1) 

14 
(14.9) 6 (42.9) 4 (28.6) 

4 
(28.6) 

   - จากน้ําเนา/ขยะ/สิ่งปฏิกูล  (ไมตอบ 1 
คน) 

74 
(73.3) 

26 
(26.7) 

10 
(38.5) 16 (61.5) 0 (0.0) 

  4.2 ผลกระทบของกล่ินท่ีมีผลตอสุขภาพ      
 - ผิวหนัง                              (ไม

ตอบ 1 คน) 
86 

(85.1) 
14 

(14.9) 5 (35.7) 6 (42.9) 
3 

(21.4) 
 - ระบบทางเดินหายใจ         (ไมตอบ 1 

คน) 
71 

(70.3) 
29 

(29.7) 
14 

(48.3) 13 (44.8) 2 (6.9) 
 - เวียนศีรษะ/คลื่นไส           (ไมตอบ 1 

คน) 
81 

(80.2) 
19 

(19.8) 5 (26.3) 10 (52.6) 
4 

(21.1) 
 - ความเครียด                        (ไม

ตอบ 1 คน) 
75 

(74.3) 
25 

(25.7) 7 (28.0) 17 (68.0) 1 (4.0) 
 - การพักผอน/การนอน      (ไมตอบ 1 

คน) 
76 

(75.2) 
24 

(24.8) 8 (33.3) 14 (58.3) 2 (8.3) 
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 (5) แนวทางในการจัดการปญหาและเหตุรําคาญดานส่ิงแวดลอม 
 ความตองการของชุมชนในการจัดการปญหาและเหตุรําคาญดานสิ่งแวดลอมพบวา รอยละ
46.0 ของกลุมตัวอยางตองการใหหนวยงานภาคเอกชนเขามาจัดการปญหา รองลงมาคือ หนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐเปนแกนหลักและใหประชาชนมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 40.0 และ 
36.0  ตามลําดับ ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6   แนวทางในการจัดการปญหาและเหตุรําคาญดานสิ่งแวดลอม (n = 100) 
 

ความตองการของชุมชนในการจัดการปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย 
1. หนวยงานภาครัฐเปนแกนหลักและ 
    ใหประชาชนมีสวนรวม 

35 (35.0) 29 (2.90) 36 (36.0) 

2. หนวยงานภาครัฐ 40 (40.0) 28 (28.0) 32 (32.0) 
3. หนวยงานภาคเอกชน 46 (46.0) 27 (27.0) 27 (2.70) 
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(6) ความคาดหวังและขอเสนอแนะของชุมชนในการลดปญหาส่ิงแวดลอม 
 จากการเก็บขอมูลทางดานความคาดหวังของชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ความคาดหวังท่ัวไปท่ีไมไดอางอิงหนวยงานใดใหรับผิดชอบ เชน ตองการใหมีการรณรงค
เก่ียวกับการออกกําลังกาย  การกําจัดขยะท่ีถูกตองและพอเหมาะ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 9 ราย จาก
คําตอบท่ีไดรับ 33 ราย คิดเปนรอยละ 27.3 

2.  ความคาดหวังท่ีอางอิงหนวยงานใหรับผิดชอบ มีดังนี้ 
2.1 ตองการใหสถานประกอบการใกลเคียงปรับปรุงเรื่องเสียงดัง มลพิษอากาศท่ีมีฝุน

เหล็ก  ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 14 ราย จากคําตอบท่ีไดรับ 33 ราย คิดเปนรอยละ 42.4 
2.2 ตองการใหหนวยงานรัฐบาลและสถานประกอบเขามารวมทํากิจกรรมกับชุมชน ท้ัง

ในดานสันธนาการ และการอบรมสรางเสริมในดานตางๆ เชน การสรางอาชีพใหกับ
ประชนท่ีวางงานท่ีอาศัยอยูรอบๆ เปนตน 

 ประชาชนท่ีทําการสํารวจได ใหขอคิดเห็นวา  ปญหาเสียงดังเกิดจาก 2 แหลง คือเครื่องบิน 
และเสียงดังจากสถานประกอบการ ซ่ึงเสียงท่ีเกิดจากสถานประกอบการจะเกิดปญหาในชวงเวลาการ
ทํางานตอนกลางคืน จึงมีขอเสนอแนะใหทางสถานประกอบการหามาตรการลดเสียงดังในชวงเวลา
กลางคืน และในเรื่องสงเสริมสุขภาพควรจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย หรือสวนสาธารณะเพ่ือเปนการ
ผอนคลายความเครียด และยังเปนการรวมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ดวย 
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(7) สรุปผลการสํารวจดานเสียง 
 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญของชุมชน ซอยยาดอง ในครั้งนี้ 
ไดทําการสํารวจท้ังหมด 101 หลังคาเรือน  ซ่ึงพิจารณาทําการสํารวจในประชากรท่ีพักอาศัยอยูใกล
โรงงานเปนอันดับแรก ผลการสรุไดวา ประชากรในพ้ืนท่ีสวนใหญมีชวงเวลาในการพักอาศัยมานาน
กวา 10 ป และใชเวลาในท่ีพักอาศัยนานกวา 6 วันตอสัปดาห ต่ํากวาครึ่งหนึ่งจะอาศัยเฉพาะในชวง
เย็น ปญหาสุขภาพท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเกิดโรคภูมิแพและปญหาระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงโรคท้ัง 2 
ชนิด เปนโรคท่ีพบมากในประชากรท่ัวไปของประเทศ (อุบัติการณของโรคภูมิแพโดยเฉพาะโรคภูมิแพ
ระบบทางเดินหายใจ ไดแก โรคหืด  และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพเพ่ิมข้ึนอยางมากท่ัวโลก สําหรับใน
ประเทศไทยมีอุบัติการณของโรคภูมิแพสูงข้ึนทุกป และมากถึง 3-4 เทา  
ภายในเวลา 20 ป ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีอุบัติการณของโรคภูมิแพโดยเฉลี่ยดังนี้ คือ  โรคจมูก
อักเสบจาก ภูมิแพหรือโรคแพอากาศ รอยละ 23-50, โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ หรือโรคหืด 
รอยละ 10-15, โรคผื่นผิวหนัง อักเสบจากภูมิแพ รอยละ 15 และโรคแพอาหาร รอยละ 5 โดย
อุบัติการณในเด็กจะสูงกวาในผูใหญ  (http://www.ddc.moph.go.th/index.php) โดยสําหรับใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ   จะมีอัตราการปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ  (โรคปอดอักเสบ และไข 
หวัดใหญ) มีจํานวนท้ังสิ้น 2,371 รายคิดเปน อัตรา 177.50  ตอแสนประชากร ซ่ึงในจํานวนนี้  จะ
เปน อัตราปวยในเฉพาะเขต อําเภอบางพลี คิดเปน อัตรา 238.30 ตอแสนประชากร (ขอมูลจาก
รายงานประจําป 2552  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) 
 ผลการสํารวจทางดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดานเสียงดัง ซ่ึง
ชุมชนสวนใหญมีความเห็นวาแหลงกําเนิดมาจากการคมนาคม และมีผลกระทบตอการสื่อสารและการ
พักผอนเพ่ือพิจารณาจากขนาดปญหาดานเสียงท่ีชุมชนแสดงความคิดเห็นวามีแหลงกําเนิดมาจาก
โรงงานรอยละ 27.7 ซ่ึงมีขนาดนอยเม่ือเทียบกับเสียงท่ีเกิดจากการคมนาคมซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพเสียงใหชุมชนของโรงงานในป 2549-2551 จะพบวา จากขอมูลการตรวจวัดความดัง
เสียงท้ัง 3 ป ท่ีทําการตรวจวัดในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ซ่ึงมีทิศทางลมท่ีจะพัดออกจาก
ชุมชน ไดคาความดังเสียงสูงสุด (Lmax) และคาความดังเสียงเฉลี่ย ( Leq) 24 ชม. ไมเกินคามาตรฐาน 
จึงมีความเปนไปไดวาปริมาณเสียงท่ีชุมชนไดรับจากโรงงานมีความเสี่ยงนอยกวาจากความเปนจริง 
 ขอเสนอแนะดานเสียง 

1. ควรทําการตรวจวัดระดับเสียงรําคาญ  เพ่ือหาแหลงกําเนิดของเสียงท่ีเปนเหตุรําคาญท่ี
แทจริง  

2. ใหพิจารณาขอมูลการตรวจวัดเสียงเปนรายชั่วโมง เพ่ือทราบวาระดับเสียงชวงใดท่ีสง
ผลกระทบ 

3. ควรทําการตรวจวัดระดับความดังเสียงในชวงท่ีมีกําลังการผลิตสูงสุด เพ่ือเปนตัวแทน
ขอมูลท่ีดี 

4. ควรทําการตรวจวัดระดับความดังเสียงท่ีมีทิศทางลมพัดจากโรงงาน  เขาสูชุมชน  เพ่ือ
หาระดับความดังเสียงท่ีเปนตัวแทน 
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(8) สรุปผลการสํารวจดานกล่ิน 
 ปญหาดานกลิ่นเปนปญหารองจากเรื่องของเสียงดัง ซ่ึงชุมชนมีความคิดเห็นวาสงผลกระทบ
ตอระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด จากการสํารวจของผูกลุมผูสํารวจพบวา แหลงกําเนิดกลิ่นในโรงงาน
อาจมาจากน้ํามันหลอลื่นจากกระบวนการผลิตและท่ีจัดเก็บท้ังภายใน-ภายนอก ซ่ึงคุณสมบัติของสาร
เหลานี้จะถูกยอยสลายไดดวยจุลินทรียในอากาศจึงทําใหสามารถเกิดกลิ่นกระจายสูบรรยากาศได 
นอกจากนี้ยังพบวา จากกระบวนการผลิตท่ีเกิดการเผาไหมแลวกอใหเกิดสารท่ีใหกลิ่นได เชน SO2 
NOX แตเม่ือพิจารณาผลการตรวจวัดของโรงงานจะเห็นวาคาของสารท้ัง 2 ตัวไมเกิดคามาตรฐาน จึง
ไมนาเปนสาเหตุท่ีแทจริงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน และหากพิจารณาในแง
ของเหตุรําคาญแลว จะพบวาปริมาณสาร SO2 สารท่ีจะทําใหคนได 
กลิ่นจะอยูในคาต่ํากวา 5 เทาของคากําหนดมาตรฐาน (http://www.atsdr.cdc.gov/ 
mhmi/mmg116.html)  

ดังนั้นคาท่ีตรวจวัดไดจึงไมนาจะสาเหตุหลัก เม่ือผนวกกับขอมูลท่ีสํารวจพบวา แหลงกําเนิด
กลิ่นท่ีมีขนาดปญหาใกลเคียงกันคือ การเนาขยะ สิ่งปฏิกูล ซ่ึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่น
ในชุมชนไดเชนกัน 
 ขอเสนอแนะดานกล่ิน 

1. ควรมีมาตรการในการจัดเก็บถังสารเคมี เชน น้ําหลอลื่น สารหลอเย็น 
2. ควรทําความเขาใจและสงเสริมใหชุมชนมีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atsdr.cdc/
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(9) สรุปผลการสํารวจดานฝุน 
 ปญหาทางดานฝุนทางชุมชนมีความเห็นวาการคมนาคมและโรงงานเปนแหลงกําเนิดฝุน โดย
มีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ จากผลการตรวจวัดของโรงงานพบวา ปริมาณความเขมขนของ
ฝุนรวม (TSP) ไมเกินคามาตรฐานท้ังจากผลการตรวจวัดท่ีปลองและในชุมชน และลักษณะฝุนท่ีเกิด
เปนฝุนเหล็ก และจากการพิจารณาขนาดของฝุนจะพบวา ฝุนท่ีมีขนาดใหญจะมีกระจายตัวหรือ
สามารถเคลื่อนท่ีไปไดในระยะทางใกลกวาฝุนขนาดเล็ก และฝุนเหล็กท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากการเกิดฟูม 
 ขอเสนอแนะดานฝุน 

1. ควรมีตรวจวัดฝุนขนาดเล็กและฝุนเหล็กในโรงงานและชุมชน เพ่ือพิจารณาวาฝุนเหล็กท่ี
เกิดข้ึนนั้นเปนฝุนเหล็กชนิดเดียวกับท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือไม  
เนื่องจากกระบวนผลิตเกิดฟูมซ่ึงสามารถถูกปลอยออกทางปลองและเกิดการระเหิด
กลายเปนฝุน 

2. ในกรณีผูไดรับผลกระทบจากฝุนควรมีทําการตรวจสอบทางสิ่งแวดลอมท่ีรับผลกระทบ 
เชน การนําน้ํามาตรวจสอบหาสิ่งปนเปอน เปนตน 

 สรุปจากขอมูลท่ีไดรับจะเห็นไดวา สวนใหญเปนปญหาเรื่องเหตุรําคาญ ซ่ึงเกิดจากความรูสึก
ของคนในชุมขน ดังนั้นหากทางสถานประกอบการตองการแกไขควรพิจารณาในแงของเหตุรําคาญ ซ่ึง
จะใชกฎหมายคนละฉบับกับกฎหมายสิ่งแวดลอม ในการแกไขปญหาดังกลาวควรเนนการชี้แจงและ
ทําความเขาใจกับชุมชนอยางตอเนื่องและหาแนวทางในการแกไขแบบมีชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
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ภาคผนวก ก   

แผนท่ีการสํารวจขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีชุมชน  ม. ท่ี 2 ตําบลบางโฉลง (ชุมชนผญ.สุชาติ) 

                                        
                                                 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
  
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
                                         
 
 
                                                   
 

 

N 

N 

ถนนบางนา ตราด กม. 16 

 

กลุ่มบริษัท 

สมบูรณ์กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

(5) 

ผญ. 

สุชาติ 

(2) 

ป้อม 

ยาม 

                                                                                   

 

สนง. 
นิติ

บุคคล 
(3) 

4 
จุดวดัเสียง 

2 บา้นผญ.สุชาติ 

3.สนง.นิติบุคคล 

4.บา้นคุณอจัฉรา 

5.SAT 

 

คลองดา้นหลงัโรงงาน   
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ภาคผนวก ข   
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน 

กรีนวลัเล่ย์ 
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แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานดานส่ิงแวดลอมและเหตุรําคาญ 
โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ ชุมชนรอบบริษัทสมบูรณกรุป 

คําชี้แจง  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไดจัดทําโครงการสํารวจความเห็นดานสิ่งแวดลอม

และเหตุรําคาญตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือนําขอมูลมาประเมินสภาพปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและเหตุ
รําคาญ  และใชเปนแนวทางในการเสนอแนะดานจัดการแกไขปญหาดังกลาวตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตอไป จึงขอความรวมมือจากทานตอบขอมูลท่ีเปนความจริงและตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด ขอมูลท่ีทานตอบจะเก็บไวเปนความลับ  
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ท่ีอยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.........ตําบล.....................................อําเภอ...................... จ.
สมุทรปราการ 
1.2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. หัวหนาครอบครัว    3. ผูอาศัย 
 2. สมาชิกในครอบครัว    4. อ่ืนๆ ระบุ
................................................... 

1.3 เพศ   1. ชาย    2. หญิง       
1.4 อายุ ..........................ป      
1.5 สถานภาพ    โสด           สมรส    หยา / หมาย        
1.6 ระดับการศึกษา    1. ไมไดเรียน            2. ประถมศึกษา            

   3.  มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.         4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.          
   5.  ปริญญาตร ี      6.  สูงกวาปริญญาตรี 
   7.  อ่ืน ๆ ระบุ………………....................... 

1.7 อาชีพ          1.  ไมไดทํางาน                  2.  เกษตรกร             
   3.  ประกอบกิจการสวนตัว/คาขาย            4.  รับจาง  
   5.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      6.  อ่ืน ๆ 
ระบุ………………. 

1.8 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ...............................................บาท 
1.9 สภาพของท่ีพักอาศัย 
 1. บานเดี่ยว     
 2. ทาวนเฮาส    
 3. หองเชา/อพารทเมนต 
 4. บานสวน 

1.10 จํานวนสมาชิกในครอบครัวคน  เด็กอายุ 0-5 ป..........คน   หญิงตั้งครรภ...........คน ผูสูงอายุ
...........คน 

1.11 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนนี้.................................ป 
1.12 ใน 1 วัน ทานใชเวลาอยูท่ีบานเปนเวลา...ชั่วโมง และใน 1 สัปดาหทานอยูบานเฉลี่ย

......................วัน 
 



20 

 

สวนท่ี 2 : ขอมูลดานสุขภาพ 
2.1 สมาชิกในครอบท่ีมีภาวการณเจ็บปวยดวยโรคดังตอไปนี้   

1. โรคภูมิแพ    มี    ไมมี 
2. โรคทางเดินหายใจ   มี    ไมมี 
3. โรคผิวหนัง    มี    ไมมี 
4. โรคหัวใจ    มี    ไมมี 
5. โรคเครียด    มี    ไมมี 

2.2 การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว  มี    ไมมี 
2.3 การดื่มเหลาของสมาชิกในครอบครัว  มี    ไมมี 
 
สวนท่ี 3 : ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ไมมี มี 
ขนาดของปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1. บริเวณท่ีพักอาศัยมีเหตุรําคาญท่ีเกิดจาก    
    สิ่งแวดลอมหรือไม 

     

2. ประเภทของเหตุรําคาญ      
2.1 น้ําเสีย      
2.2 เสียงดัง      
2.3 ฝุน      
2.4 กลิ่น      
2.5 อ่ืนๆ ระบุ

...................................................... 
     

3. เหตุรําคาญดานน้ําเสีย      
    3.1  แหลงกําเนิด      

  3.1.1 จากครัวเรือน      
  3.1.2 จากโรงงาน      
  3.1.3 จากแหลงธรรมชาติ      
  3.1.4  อ่ืนๆ ระบุ

......................................... 
     

    3.2 ผลกระทบของน้ําเสียท่ีมีผลตอสุขภาพ      
  3.2.1 โรคผิวหนัง      
  3.2.2 โรคระบบทางเดินหายใจ      
  3.2.3 เวียนศีรษะ/คลื่นไส      
  3.2.4 ความรําคาญ/ความเครียด      
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สวนท่ี 3 : ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ (ตอ) 
 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ไมมี มี 
ขนาดของปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

4. เหตุรําคาญดานเสียงดัง      
    4.1 แหลงกําเนิด      

  4.1.1 จากครัวเรือน      
  4.1.2 จากโรงงาน      
  4.1.3 จากการคมนาคม      
  4.1.4 จากแหลงบันเทิง      
  4.1.5 จากแหลงธรรมชาติ      
  4.1.6 อ่ืนๆ ระบุ..................................      

    4.2 ผลกระทบของเสียงท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 

     

  4.2.1 การไดยิน/การพูดคุย      
  4.2.2 การพักผอน/การนอน      
  4.2.3 การทํางานของหัวใจ/การ

ไหลเวียนโลหิต 
     

  4.2.4 ความเครียด      
5. เหตุรําคาญดานฝุน      
    5.1  แหลงกําเนิด      

  5.1.1 จากครัวเรือน      
  5.1.2 จากโรงงาน      
  5.1.3 จากคมนาคม      
  5.1.4  จากแหลงธรรมชาติ      
  5.1.5 อ่ืนๆ ระบุ

....................................... 
     

    5.2 ผลกระทบของฝุนท่ีมีผลตอสุขภาพ      
  5.2.1 ผิวหนัง      
  5.2.2 ระบบทางเดินหายใจ      
  5.2.3 เวียนศีรษะ/คลื่นไส      
  5.2.4 ความเครียด      

 
หมายเหตุ  หากมีอาการจากผลกระทบตอสุขภาพใหระบุชวงเวลาท่ีมีอาการ  
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สวนท่ี 3 : ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ (ตอ) 
 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ไมมี มี 
ขนาดของปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

6. เหตุรําคาญดานกล่ิน      
    6.1  แหลงกําเนิด      

  6.1.1 จากครัวเรือน      
  6.1.2 จากโรงงาน      
  6.1.3 จากคมนาคม      
  6.1.4  จากการเกษตร      
  6.1.5 จากน้ําเนา/ขยะ/สิ่งปฏิกูล      
  6.1.6 อ่ืนๆ ระบุ...........................      

    6.2 ผลกระทบของกล่ินท่ีมีผลตอสุขภาพ      
  6.2.1 ผิวหนัง      
  6.2.2 ระบบทางเดินหายใจ      
  6.2.3 เวียนศีรษะ/คลื่นไส      
  6.2.4 ความเครียด      
  6.2.5 การพักผอน/การนอน      

 
หมายเหตุ  หากมีอาการจากผลกระทบตอสุขภาพใหระบุชวงเวลาท่ีมีอาการ 
 
สวนท่ี 4 : แนวทางในการจัดการปญหาและเหตุรําคาญดานส่ิงแวดลอม 
 

ความตองการของชุมชนในการจัดการปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1. หนวยงานภาครัฐเปนแกนหลักและใหประชาชนมีสวน
รวม 

   

2. หนวยงานภาครัฐ    
3. หนวยงานภาคเอกชน    

 
สวนท่ี 5 : ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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